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A NOSSA CAPA
Estamos uma vez mais chegados ao Natal e, por consequência, no dealbar de mais um ano. Esta 

edição tem, por via disso, o “rosto” de um motivo natalício, válido em qualquer parte do mundo 

e seja qual seja a opção fi losófi ca e/ou religiosa de quem quer que seja.

Natal que todos desejamos seja fraterno e feliz. Novo ano que, todos assim o queremos, venha, 

apesar de quanto se vaticina por aí, prenhe de esperança e de confi ança no devir.

São esses os muito sinceros votos que dirigimos a quem lê PORTUGAL ROTÁRIO .

A PROVA QUÁDRUPLA
De quanto pensamos, dizemos ou fazemos:

1 ➤ É a VERDADE?

2 ➤ É JUSTO para todos os interessados?

3 ➤ Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?

4 ➤ Será BENÉFICO para todos?

O OBJECTO DO ROTARY
O Objecto do Rotary é o de incentivar e desenvolver o ideal de servir como base de todo o empreendimento útil, designada-

mente salientando e impulsionando:

PRIMEIRO ➤ o desenvolvimento do companheirismo como oportunidade de serviço;

SEGUNDO ➤   o estabelecimento de elevados padrões éticos nos negócios como nas profi ssões e o reconhecimento do 

valor de todas as ocupações úteis, e a dignifi cação da ocupação de cada Rotário como oportunidade de 

serviço em favor da sociedade;

TERCEIRO ➤  a aplicação do ideal do serviço na vida pessoal, de negócios e na comunidade de cada Rotário;

QUARTO ➤  a promoção da compreensão internacional, da boa-vontade e da paz através dos homens de negócios e 

dos profi ssionais de todo o mundo, unidos no ideal do serviço.
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                        
                                                         Editor

Diz-se que terminamos o ano envolvidos numa crise multi-
facetada cujos efeitos ainda estarão a fazer-se sentir por mais 
algum tempo, quiçá dois ou mesmo mais anos. Sendo assim, 
mais substancialmente se coloca a questão do conhecimento 
e da educação, factores que tenho por decisivos para a ultra-
passagem dessa crise através da sempre melhor preparação, 
particularmente ao nível das gerações que se vão seguindo. 
Nos dias que vão correndo mais e mais se vai adquirindo a 
noção de que reside na formação dos jovens, através da melhor 
aquisição de conhecimentos possível e do adestramento de 
todos em torno da utilização concreta desse conhecimento, a 
chave adequada para abertura da porta que leva a um futuro 
promissor isento de crises.

Cerca dos meados dos anos 80 do século passado surgiram 
as redes de investigação e do ensino, redes que vieram a 
desempenhar um relevantíssimo papel no sentido dos de-
senvolvimentos tecnológicos que levaram ao aparecimento 
da Internet. Poucos anos após, viemos a ter a Internet2 nos 
Estados Unidos, e a sua congénere europeia, a “géant”, uma 
rede trans-europeia que fez a ligação entre as redes de inves-
tigação e do ensino disponíveis em todos os países da Europa: 
a NREN ou “National Research and Education Networks”. A 
“géant” é, pelo menos nesta altura ainda, a mais avançada 
rede deste tipo em todo o mundo.
Além do mais, ela dinamizou o aparecimento de infra-estruturas 
de vanguarda na área da comunicação dentro da investigação 
e do ensino, com especiais incidências na América Latina e nas 
Áfricas, seja a do norte, seja a que fica a sul do Sahara.
No nosso País, que tem estado a acompanhar com significa-
tiva atenção, este fenómeno, dispomos da Fundação para a 
Computação Científica Nacional (FCCN), que se serve da rede 
RCTS e, em condições de grande qualidade, faz a ligação de 
instituições de investigação e do ensino superior à “Géant”.
Um recente relatório denominado “Conhecimento Sem Fron-
teiras”, apresentado na Comunidade Europeia, alerta, porém, 
para aquilo que já alguns denominaram “data tsunami”, 
com isto se significando que se está a caminhar para uma 
produção gigante de dados científicos e em todas as áreas do 
conhecimento. E para que esses dados carecem de ser tratados 
à escala mundial e trocados entre si, justamente com recurso 
a redes avançadas, e, depois, de tratamento informático em 
centros de computação disseminados por toda a parte. Tudo 
sem prescindir de um eficaz acesso ao conhecimento onde quer 
que ele esteja disponível, e da disponibilidade de cada vez mais 
actualizados instrumentos científicos para o gerir.

Numa época, como a actual, em que já não há fronteiras 
para o conhecimento, este conhecimento, quer quanto a 
especializações, quer quanto a recursos, está, pois, espalhado 
por todo o mundo, o que privilegia a disponibilização de 
redes tecnicamente avançadas. É o que acontece com as de 
investigação e de ensino. E a Comissão Europeia mostra-se 
apostada em desenvolvê-las ainda mais, buscando manter a 
Europa na vanguarda, adentro da Agenda 2020.
Como frisei atrás, em Portugal temos a FCCN, e ela tem 
mostrado excelência na gestão da rede de investigação e do 
ensino que nos respeita e na disponibilização à comunidade 
científica de instrumentos que cada vez melhor proporcionam a 
investigadores e estudantes do ensino superior uma adequada 
integração neste mundo de conhecimento sem fronteiras.
Estamos perante uma crise, que é não só nacional, mas também, 
plurinacional, e é mister dar-lhe resposta à altura. O Rotary 
dispõe nas suas fileiras de líderes profissionais e há que evitar 
a “saída de cérebros” como maneira de criarmos condições 
determinantes da inovação através do conhecimento.
Eis, pois, um campo decisivo para o qual os nossos Clubes 
e mesmo outras organizações rotárias deverão dirigir um 
olhar de futuro. Um olhar que permita ter esperança bem 
alicerçada duma vida mais bem vivida para as gerações que 
se seguirem.

Ah! Quase me esquecia: é Natal! Natal é o nascimento, não 
a morte. Por isso, o alerta do texto que acabo de redigir pode 
levar a uma excelente prenda à sua comunidade. E ainda por 
cima um presente não-consumista, o que lhe confere acrescido 
valor em tempos que são de crise, ao que se diz...
Será, por conseguinte, uma boa maneira de compensar a 
redução consumista que a crise nos impõe desta vez, isto após 
cerca de dez anos de estouvada euforia. Mas a compensação 
vale mesmo a pena.
Os melhores votos de PORTUGAL ROTÁRIO de Feliz Natal e de 
excelente Ano Novo para o leitor fiel e para quantos escrevem 
nas suas páginas ou nelas anunciam ou fazem com que cada 
edição aconteça.
E para todos vai o abraço estreito e amigo do
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Mensagem do Pridente

A Mensagem do 
Pridente 

Kalyan Banerjee
Para ler discursos e notícias do 

Presidente do R.I.,
Kalyan Banerjee, vá a 

www.rotary.org/president  

Caríssimos irmãos e irmãs em Rotary.

No passado mês de Agosto, Binota e eu estávamos no Ghana, onde o Vice-Presidente do Conselho 

de Curadores da The Rotary Foundation, Sam Okudzeto, e outros Rotários dali, entusiásticos, nos 

deram a honra de cortar a fita na cerimónia da inauguração de um projecto de abastecimento 

de água a uma pequena aldeia, Abutia Teti, situada a cerca de 60 milhas de Accra. Chegámos 

pelas 11 horas, e toda a aldeia parecia ter-se concentrado ali. Toda a gente tinha aguardado 

desde as primeiras horas do dia para nos receber. Dantes, as mulheres tinham de percorrer mais 

de 3 milhas para transportar baldes de água que iam buscar ao rio. Agora, dispõem de água na 

aldeia, água limpa e potável, que chega à aldeia canalizada. Foi um projecto simples mas eficaz 

em que o Rotary e a USAID trabalharam em parceria. Mas o que esteve ainda mais em evidência 

naquele dia foi a família: os homens, as mulheres e as crianças estavam ali todos juntos, dan-

çando, cantando e dando-nos as boas-vindas. Aquilo fez-me pensar em como em toda a parte 

do mundo as pessoas se juntam em famílias, e as famílias se agregam em comunidades. 

E isso fez-me ver com alegria que a primeira das nossas ênfases neste ano rotário é a família, 

pois que a família é onde tudo começa. É onde a vida começa, é onde começa o nosso dia e é 

onde o nosso serviço rotário deve começar. Porque é a família, não o indivíduo, que constitui 

a pedra angular do edifício da comunidade – e do Rotary.

É para mim uma prioridade de topo incrementar o envolvimento das famílias no serviço rotário. 

Sinto que é absolutamente decisivo que o Rotary jamais se interponha entre o Rotário e a sua 

família. O serviço em Rotary deveria ser qualquer coisa que unisse sempre a família. Quanto a 

mim, se eu não puder levar sempre comigo Binota para qualquer evento rotário, é tudo muito 

simples – Não vou! O Rotary não é apenas para mim, é para nós ambos. É por isso que exorto 

os Distritos a que acolham as famílias nas Conferências Distritais, de maneira a envolverem os 

cônjuges e as crianças em projectos de serviço, e a que prevejam nelas momentos direccionados 

para as famílias. Quanto mais as famílias se envolverem no Rotary, mais o Rotary progredirá 

– hoje e amanhã.

Para que serve o Rotary? Serve para muita coisa, mas, no essencial, o Rotary anda à volta das 

seguintes palavras: -Ama o teu vizinho como a ti próprio. O Rotary tem que ver com o amor, e 

este amor tem de começar em nós – e com os que de nós mais próximos estão. 

http://www.rotary.org/president
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
THE ROTARIAN – 2012

Abriu em 1 de Dezembro corrente mais uma edição do tradicional Concurso de Fotografia 
organizado pela THE ROTARIAN, agora na sua edição de 2012. Para saber como concorrer e conhecer 
todos os pormenores deste Concurso, aceda a www.rotary.org/photocontest.

DESAFIO DOS 200 MILHÕES DO ROTARY
Conforme por largas vezes noticiado, a Fundação Bill & Melinda Gates, grande doadora para a Campanha de Erradicação 
Global da Polio, lançou o desafio, que o Rotary aceitou, de, até final de Junho do ano que vem, os Rotários angariarem mais 
200 milhões de dólares para a mesma causa, de modo a equipararem o valor das doações que a referida Fundação fez.
Pois, nesta altura, o valor global já arrecadado pelo Rotary, como resposta a esse desafio, já ultrapassou os 194 milhões! E 
ainda faltam mais de seis meses para se completar o prazo!!!
Haja em vista que, desde o início da Campanha PolioPlus, o Rotary já investiu na erradicação mais de mil milhões de 
dólares.

DECLARAÇÃO DE ERRADICAÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) espera poder declarar erradicada a poliomielite no final de Dezembro de 2012. A 
erradicação da doença significa que foi definitivamente interrompida a propagação do vírus selvagem da polio.
Saliente-se que um dos quatro países ainda considerados endémico da polio, a Índia, está já sem acusar qualquer novo caso 
de polio desde 15 de Janeiro deste ano, o que perspectiva que, em breve, deixe de ser tido na conta de endémico.
Na mesma linha, embora não tanto, se mostram a Nigéria assim como o Afeganistão. O caso ainda renitente é o do Paquistão, 
o que radica na belicosidade interna e na permeabilidade das suas fronteiras e forte mobilidade da sua população.

 PINGOS DE HISTÓRIA
1868.04.19 – Em Racine, Wisconsin (EUA), nasceu Paul Percy Harris.
1896.02 – Em finais deste mês, e após ter viajado por muitos locais durante cerca de cinco anos, Paul Harris radica-se em 

Chicago e abre aqui o seu escritório de advocacia.
1905.02.23 – Paul Harris reúne-se com três dos seus amigos – Silvester Schiele, Gustavus Loehr e Hiram Shorey – no 

escritório de Loehr, expõe-lhes a sua ideia de criação de um novo clube para homens de negócios, e é daqui que 
surge o Rotary.

1910-11 – Foi o primeiro ano definido como “ano rotário”, ou seja o que vai de 1 de Julho a 30 de Junho do ano 
seguinte.

1911-12 – Surge a Revista “The National Rotarian” e são definidos os lemas “Dar de Si Antes de Pensar em Si” e “Mais 
se Beneficia Quem Melhor Serve”.

1912-13 – Foi o ano rotário em que o Rotary chega à Europa, com a criação dos Rotary Clubes de Londres (Inglaterra), 
Dublin (República da Irlanda) e de Belfast (Irlanda do Norte). É criada a “International Association of Rotary Clubs” 
e a Revista “The National Rotarian” altera o seu título para “The Rotarian”. É também adoptada, para emblema do 
Rotary, a roda dentada, na Convenção que se realizou em Duluth, Minnesota (EUA).

1915-16 – São criados os Distritos Rotários e são aprovados os estatutos prescritos para os clubes e o regimento interno 
do Rotary, na Convenção do R.I. que se realizou em São Francisco, Califórnia (EUA).

1916-17 – Sendo Presidente do R.I., Archibald C. Klumph, este, na Convenção de Atlanta, Geórgia (EUA), propôs a 
criação de um fundo de dotações, que veio a ser o embrião do aparecimento da Fundação Rotária. Também foi nesta 
Convenção que foi eleito o primeiro Presidente da Associação Internacional de Rotary Clubes de fora dos EUA: E. 
Leslie Pidgeon, do Canadá.

http://www.rotary.org/photocontest
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Presidente
Kalyan Banerjee
Rotary Club de Vapi, Gujarat (Índia)

Presidente-Eleito
Sakuji Tanaka
Rotary Club de Yashio (Japão)

Vice-Presidente
Noel A. Bajat
Rotary Club de Abbeville, Louisiana (EUA)

Tesoureiro
Élio Cerini
Rotary Club de Milano-Duomo (Itália)

Directores
José António F. Antiório
Rotary Club de Osasco (Brasil)

Yash Pal Das
Rotary Club de Ambala (Índia)

Elizabeth S. Demaray
Rotary Club de Sault Ste. Marie, Michigan (EUA)

Kenneth W. Grabeau
Rotary Club de Nashua-Oeste, New Hampshire (EUA)

Stuart B. Heal
Rotary Club de Cromwell (Nova Zelândia)

Allan O. Jagger
Rotary Club de Elland (Inglaterra)

Paul Knyff
Rotary Club de Weesp, Vechtstreek-Norte (Holanda)

Masaomi Kondo
Rotary Club de Senri (Japão)

Barry Matheson
Rotary Club de Jessheim (Noruega)

Shekhar Mehta
Rotary Club de Calcutá-Mahanagar (Índia)

Samuel F. Owori
Rotary Club de Kampala (Uganda)

Juin Park
Rotary Club de Suncheon (Coreia)

Kenneth M- Schuppert Jr.
Rotary Club de Decatur, Alabama (EUA)

John C. Smarge
Rotary Club de Naples, Florida (EUA

Secretário-Geral
John Hewko

DIRIGENTES DE CÚPULA 2011-12 
DO ROTARY INTERNATIONAL

Rotary Clubes  …………………………  34.155

Rotários ……………………………… 1.211.967

(Rotárias) ………………………………  206.375

Países e Regiões com Rotary …………… 216

Distritos Rotários ………………………… 533

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário   ………………………………7.265

Países com NRDC   …………………………… 80

Voluntários nos NRDC   …………… 167.095.

Dados reportados a Outubro de 2011

OS NOSSOS NÚMEROS



PB 7

PORTUGAL ÍNDIA

FRANÇA

MÉXICO

ÁFRICA DO SUL

BRASIL

COSTA DO MARFIM

MARROCOS

O Rotary Club de Torres 
Vedras (D. 1960), ofereceu 
ao Centro Hospitalar local 
uma Sala de Pedologia, 
com moderno e completo 
equipamento próprio (foto 
do Boletim do Clube).

Como se sabe, em muitas 
partes da Índia o calor é 
muito, especialmente nos 
meses do verão . Pois o 
Rotary Club de Kharach-
Kosamba (D. 3060) tomou 
a iniciativa de oferecer 

ventoínhas de tecto a duas escolas e a um hospital (foto “Rotary 
News”).

O Rotary Club de Saint-
Amand-Montrond (D. 1720) 
organizou, para angariar 
fundos a favor da iniciativa 
PolioPlus, uma corrida de 
“karting”, de resistência, 

no circuito internacional de Colombiers, na qual participaram 
catorze equipas. A competição estendeu-se por três horas (foto 
“Le Rotarien”).

187 “motards Rotários em “Harley 
Davidson” viajaram até à Cidade 
do Cabo ostentando flâmulas dos 
seus Clubes despertando enorme 
curiosidade das muitas pessoas que 
tomavam o pequeno-almoço nas 
esplanadas da praia de Eden, na 
baía de Blouberg. Esta iniciativa 

permitiu a este Grupo de Donos de “Harley” local angariar 200 
cobertores para o seu projecto que visa acautelar dos rigores do 
inverno as crianças pobres da rua da comunidade da Cidade do 
Cabo (foto “Rotary África”).

O Rotary Club de Lagos 
de Moreno, de Jalisco, 
ofereceu à sua comunidade 
instalações de hidromas-
sagem (foto “Rotarismo en 
México”).

Em parceria com o Rotary 
Club de Maisons-Laffitte (D. 
1660 – França), o Rotary Club 
de Marrakech-Koutoubia 
(D. 9010) reabilitou uma 
escola rural dos subúrbios 
de Marrakech que serve 383 

estudantes, designadamente refazendo-lhe os tectos e dotando-a 
de energia eléctrica, de água potável corrente e de boas instalações 
sanitárias (foto “Le Rotarien”).

 O Rotary Club de Arcoverde, 
de Pernambuco (D. 4500) 
ofereceu para o projecto 
“Músicos do Futuro” 24 
diversos instrumentos mu-
sicais. Este projecto pro-
porciona formação musical 

a 120 crianças das escolas públicas do município local, e conta com 
os apoios do Clube e da Prefeitura (foto “Brasil Rotário”).

 Rotary Club de Abidjan 
(D. 9100) equipou o Centro 
Social e Dispensário de 
Abobo-Te com seis camas 
com seus colchões e roupas 
próprias e ainda com um 

extractor de oxigénio (foto “Le Rotarien”).
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Penang
Esta ilha, com a sua mistura de 
Chineses, Indianos, Malaios e 
outras culturas, é a capital da 
alimentação da Malásia. Ofere- 
ce ainda praias belíssimas, um 
parque nacional e exemplares 
da arquitectura tradicional que 
incluem o Forte “Cornwallis”, 
de estilo colonial, a Mesquita 
de “Kapitan Keling” e o Tem-
plo de “Kek Lok Si”, pagode 
budista. 

Vientiane
A capital do Laos, oferece 
belos panoramas como o 
de “Patuxai”, ou a “Victory 
Gate”; o “Pha That Luang”, 
um enorme stupa budista, e 
o  Parque “Buddha”, que exibe 
um vasto leque de esculturas 
budistas e indús. Não irá en-
contrar em Vientiane grandes 
aglomerados de gente – ape-
nas um ambiente relaxante e 
muito boa comida.

  A Convenção em 
   Contagem Decrescente

Coma, reze e faça compras
Depois de terminada a sessão plenária que tenha lugar durante a Convenção de  2012 do R.I., de 6 a 9 de Maio, porque não 
ir dar uma volta? Bangkok é o lugar ideal para alguns fantásticos pequenos passeios, com voos de uma ou duas horas que 
nem são caros e são bem fáceis de arranjar.

Singapura
O número de visitantes que 
têm afluído aqui aumentou 
para o dobro na última déca-
da. Recentemente, o governo 
tem promovido esta cidade-
estado a destino de arte e de 
cultura, mas vale a pena fazer 
aqui compras também.

Angkor Wat 
Este vasto complexo de tem-
plos do Séc. XII, situado junto 
da fronteira com o Camboja, 
está a um tiro de Bangkok. 
Passear entre os templos, torna 
fácil imaginar como era a vida 
da sociedade Khmer no seu 
apogeu. 

Inscreva-se na Convenção de 2012  do R.I., em 
Bangkok, até 1 de Dezembro para beneficiar 
de descontos especiais. Vá a www.rotary.org/
convention.

Frank Bures
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VISÃO DE 
       FUTURO 
DAR UMA ESPERANÇA 
 AO MUNDO

The Rotary Foundation está a implementar importantes mudanças com o novo modelo para concessão de subsídios, mudanças 
que irão permitir aos Rotários causar um impacto mais visível e sustentável no mundo através de Projetos Humanitários e 
Educacionais.
Ao criar o Plano “Visão de Futuro”, o Conselho de Curadores teve como objetivo refletir sobre as áreas de serviços que 
mais interessam aos Rotários, formar parcerias com organizações de destaque e aumentar o reconhecimento público à The 
Rotary Foundation.
Atualmente o Plano encontra-se na sua fase experimental, que é de três anos, da qual o Distrito 1970 é participante. O 
novo modelo de subsídios será adotado por todos os Distritos a partir de 1 de julho de 2013.
O Distrito 1970 participa com muito entusiasmo e responsabilidade nesta fase experimental, acreditando que o “Visão 
de Futuro” representa uma mudança filosófica na maneira como The Rotary Foundation passa a financiar as atividades 
empreendidas pelos Rotários. No modelo tradicional, os Rotários escolhiam a atividade de que mais gostavam, aprendiam 
as regras do programa em que ela se encaixava e passavam à sua implementação. No Visão de Futuro, os Rotários devem 
primeiramente identificar uma necessidade, determinar, com a ajuda da comunidade, a melhor atividade ou combinação 
de atividades para tratar de tal necessidade, e então passar à fase de implementação.

O Plano “Visão de Futuro” financia atividades por meio de dois tipos de 
subsídios: o Subsídio Distrital e o Subsídio Global. Os Subsídios Distritais são 
bastante flexíveis e patrocinam atividades de Clube e de Distrito através do 
Fundo Distrital de Utilização Controlada, o FDUC. Os Subsídios Globais, por 
sua vez, financiam Projetos Humanitários de grande porte, sustentáveis e com 
resultados mensuráveis, Bolsas de Estudos e Equipas de Formação Profissional 
que abranjam uma ou mais das seis áreas de enfoque, a saber: paz e prevenção/
resolução de conflitos; prevenção e tratamento de doenças; recursos hídricos 
e saneamento; saúde materno-infantil; educação básica e alfabetização; e 
desenvolvimento económico e comunitário.
O “Visão de Futuro” dá grande ênfase à sustentabilidade, para que os 
benefícios de uma atividade continuem e a comunidade esteja preparada 
para resolver necessidades futuras depois dos Rotary Clubes terem finalizado 
o seu trabalho.

Álvaro Gomes
Gov. 2006-07 (D. 1970)
 Presidente da CDRF (D. 1970)
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O “Visão de Futuro” oferece grande flexibilidade no que se refere a Bolsas de Estudos e Equipas de Formação Profissional. 
Eu diria que a nova versão do programa de Bolsas Educacionais ficou melhor que a primitiva. As Bolsas de Estudos podem 
ser financiadas por Subsídio Distrital ou Global. Os Subsídios Distritais não têm restrições quanto ao nível (secundário, 
universitário ou de mestrado), duração ou área de estudos. Os Distritos podem desenvolver os seus próprios critérios de 
concessão, determinar a quantia e dar apoio a estudantes que estejam a frequentar Universidades locais, pois não há 
exigência de que os estudos sejam noutro país.
Os Subsídios Globais apoiam somente Bolsas de Estudos para cursos de graduação no exterior pelo período de um a quatro 
anos e em área relacionada a uma das áreas de enfoque.
As Equipas de Formação Profissional podem ser financiadas por Subsídios Distritais 
ou por Subsídios Globais. Estas equipas podem viajar para outro país e ensinar 
ou aprender como resolver problemas numa ou mais das áreas de enfoque. 
Cada equipa deve ter pelo menos um Rotário como líder e três não 
Rotários como membros. Não há limite máximo para o tamanho da 
equipa nem restrições de idade, mas todos os participantes de equipa 
devem ter formação e experiência profissionais ligadas às metas a 
atingir com o Subsídio.

 

Para receber Subsídios Distritais e Subsídios Globais da The 
Rotary Foundation, os Distritos devem completar um processo 
de qualificação “on-line” e atestar que seguirão e implementarão 
as diretrizes de gestão financeira estipuladas num Memorando de 
Entendimento.
Por sua vez, os Clubes também devem completar um processo anual de 
qualificação para serem elegíveis e receber Subsídios Distritais e Subsídios 
Globais da The Rotary Foundation.
Para se qualificarem, os Clubes têm de enviar um ou mais associados ao Seminário Distrital da The Rotary Foundation, 
assinar e concordar em seguir o Memorando de Entendimento, além de deverem atender a quaisquer outros requisitos de 
qualificação definidos pelo Distrito.
Estamos perante maiores exigências, mais responsabilidades e melhor organização por parte dos Distritos e dos Clubes.
Neste contexto, o Distrito 1970, enquanto Piloto, e através da Comissão Distrital da The Rotary Foundation - CDRF, vem 
trabalhando em permanente aprendizagem, mas com grande sentido de rigor e de responsabilidade.
Acreditamos que a mudança é para melhor, e não regateamos esforços na divulgação do “Visão de Futuro” junto de todos 
os Clubes, bem como no apoio a dar a estes. 
A CDRF reúne-se regularmente para a preparação da sua permanente ação no Distrito. No ano rotário 2010-11 levámos a 
cabo dez Ações de Formação, agrupando Clubes por áreas geográficas, e já neste ano rotário essas ações foram quatro. Há 
ainda que relevar os Seminários Distritais da The Rotary Foundation, de participação “obrigatória”, através dos quais de 
igual forma queremos ajudar os Clubes a compreender o que está subjacente ao “Visão de Futuro”.
Continuamos motivados e empenhados, conscientes do dever a cumprir. Felizmente que os resultados são positivos. Há Clubes 
que já compreendem que o apoio da Fundação Rotária é imprescindível para projetos que eles pretendem implementar.
No ano rotário de 2010-11, foram apoiados oito projetos de Clubes, através de Subsídios Distritais e no valor total de US$ 
23 179,00, e no ano rotário 2011-12, foram apoiados nove projetos de Clubes através de Subsídios Distritais no valor total 
de US$ 19 209,00.
Estes valores foram os possíveis em face do FDUC do Distrito 1970. Os Clubes começam a apresentar projetos a Subsídios 
Globais e temos a certeza de que a tendência é para aumentar.
Assim queiram os Clubes e acreditem que The Rotary Foundation é, de facto, a Espinha Dorsal do Rotary, através da qual 
é possível “Dar uma Esperança ao Mundo”.

O autor optou por redigir segundo o novo “Acordo Ortográfico”.
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EM TORNO DE 
ASSEMBLEIA DISTRITAL

José  Oliveira
membro do Rotary Club de Cinfães

“... em jeito de apreciação.”
Na dupla qualidade, então, de membro do Rotary Club de Cinfães e de Vogal da Comissão do Desenvolvimento do Quadro 
Social, estive presente em Aveiro para assistir e tomar parte activa nos trabalhos. Não sendo pretensão desta “apreciação” 
desenvolver um papel crítico ao desempenho dos seus participantes dirigentes, julgo que são merecedores de elogio a forma e 
o facto como os mesmo foram orientados pelo responsável da sua condução, o então Gov.-Eleito António Goes Madeira.
Sobre a primeira (a forma), tenho para mim que a agenda continua a ser demasiado “pesada” face ao tempo dedicado a cada 
intervenção, o que faz com que se vão anulando uma ou outra das alíneas que se verifi caram de réplica e de alongamento 
do período destinado à hora do almoço. Temos de aceitar que há Companheiros que têm de levantar-se cedo demais para 
que possam depois suportar minutos a fi o para lá do estabelecido, com o que acabam por deixar escapar um ar de desas-
sossego e um esgar de “enfado”. É natural: a viagem, a conversa que se quer pôr em dia nos bastidores (libertação legítima, 
pertinente e importante em Rotary), e ainda o dia em si que, sendo coincidente com sábado, provoca subrepticiamente 
alguma inquietação pela vontade de regressar a casa e ao desfrute do aconchego do seio familiar- Mas, e repetindo-me, 
julgo que os trabalhos decorreram bem, com nota francamente positiva.
Quanto a mim, foi o tempo da tarde o mais produtivo, com a formação de “Grupos de Discussão”, uma excelente iniciativa. 
Com eles se permite a discussão, a tal discussão que “faz luz”, e, simultaneamente, proporciona que, em pequenos nichos, 
todos possam ter parte interventiva no tema proposto. E isto é tanto mais verdadeiro quanto o mesmo título sugere, 
naturalmente a quem quer e gosta de participar, alinhavar alguns dos seus conteúdos antecipadamente, tipo “trabalho 
de casa”...

Tribuna Livre
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Integrei-me no Grupo IV, que tinha como meta analisar problemas inclusos no “Desenvolvimento do Quadro Social”, que o 
mesmo é dizer falar-se sobre o “deve e haver” dos clubes em termos sociais, quer no que concerne às entradas e saídas de 
membros, quer quanto à discussão sobre as actividades e atitudes a fim de atrair e reter “nova e mais gente” de espírito 
participativo, claro, como está implícito. Resolvi de moto próprio partir a minha intervenção em cinco itens, a saber:

• CONSCIENCIALIZAÇÃO ROTÁRIA

• INTERACÇÃO COM A COMUNIDADE

• FIGURA DO ASSISTENTE DO GOVERNADOR

• NOVAS GERAÇÕES

  
Sobre a expressão inicial, tive a oportunidade de dizer que urge, para fins considerados de agilização e de responsabilização, 
qus os Presidentes dos Clubes, ou quem os substitua em determinado momento, deverão enviar com a antecedência mínima 
de 24 horas, sendo a ideal de 48 horas, via “e-mail”, aos membros do Clube, a “Agenda de Trabalhos” que na reunião irá 
“picar-se ponto por ponto”. É evidente o ganho que uma iniciativa deste tipo proporciona, seja em termos imediatos de 
apreciação antecipada das matérias a tratar, mas já minimamente digeridas, seja “a posteriori”, para resolução.
As reuniões deverão revestir-se de dignidade, quer na escolha do local onde se hão-de realizar, quer no recolhimento dos 
assuntos a tratar. Deve evitar-se a “vulgarização da acção” e a “banalização do acto”, não caiam os efeitos no ridículo de 
serem considerados como “coisas menores” aos olhos de quem publicamente vê, mas não entende, o seu carácter prático 
e simbólico.

O tempo de duração e a participação voluntária deverão ter como “aguilhão” “uma provocação em liderança” por quem 
preside, para que os Companheiros façam acrescer aos trabalhos as suas opiniões; jamais se deverão tornar num “despejar” 
de “remessas de circulares” lidas na diagonal e que chegaram às caixas do correio do Presidente e/ou do Secretário, mas sem 
o tratamento individualizado que cada uma merece. Todas elas são importantes para o entrosamento na vida dos Clubes ou 
para a interligação ao Rotary enquanto organização universal como um todo nacional/internacional, formado a partir da 
vida das pequenas partes. Estas são, só por si, razões de merecimento para que mereçam atenção, pois o que, ou quem, as 
enviou teve um fim em vista que possivelmente lhe exigiu horas de discussão e de seriedade cerebral para a sua feitura.

 A não presença dos Companheiros nas reuniões semanais esvazia o sentido de companheirismo. Os membros associados que só 
aparecem em momentos de glória do Clube (jantares festivos ou realizações de notoriedade local que acontecem como fruto 
do trabalho dos que vivem o Rotary em permanência) não contribuem para a sua grandeza social, antes retraem-na.
 Finalmente, e para concluir esta marca, aponto um erro estratégico: ao colocar-se um elemento debutante ao fim de, por 
exemplo, dois anos apenas de experiência e de curta experimentada militância, na situação de “proposto” ao lugar de 
Presidente do Clube. Este lugar deverá ser “apetecido” e não “impingido ou forçado”, transmitindo, assim, a ideia de que 
o Clube caiu, ou está a cair, no vazio de comando (já ouvi a infeliz expressão de um Presidente que dizia, e em tom surdo 
de desabafo: -”Já só faltam dois meses para passar a “batata quente...”). Lamentável...

      GALA 

25 de Fevereiro de 2012

Casino da Póvoa de Varzim
Erradiquemos a Polio! Compareça e dê a sua ajuda.
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Falta pouco…

A CONVENÇÃO DE LISBOA DO 

ROTARY INTERNATIONAL
Luís Miguel Duarte

Presidente da HOC

Nos dias 31 de Outubro e 1 de Novembro, reuniram-se na sede de R.I., em Evanston, Chicago, 
EUA, por convocação do Presidente de R.I., todos os líderes de Convenções actuais e futuras 
com o objectivo de troca de ideias e experiências.
Este tipo de iniciativa teve início no ano passado e foi repetido este ano, tendo sido o 
moderador desta reunião Ed. Futa, Ex-Secretário Geral de R.I. e actual “Chairman” da 
Convenção de Lisboa.
Ao grupo do ano passado juntaram-se os companheiros de Toronto, Canadá, cidade que irá 
acolher a Convenção de 2018.
As iniciativas da Comissão Local de Lisboa foram apresentadas como casos de estudo aos 
participantes pelas acções desenvolvidas quanto à elaboração do logo da Convenção, quanto 
ao sistema de Pré-Registo na Convenção e ainda quanto ao sistema de concessões no que 
diz respeito à construção do orçamento.
A Comissão Organizadora da Convenção de Lisboa esteve representada por Luis Miguel Duarte 
(Presidente), José Rosmaninho (Director de Operações) e Mário Moura (Eventos Locais).
Durante a estadia em Evanston, houve ainda tempo para fi nalizar os últimos detalhes 
na preparação da promoção da Convenção de Lisboa na altura da realização da próxima 
Assembleia Internacional, em San Diego, Califórnia, EUA.
A partir de Dezembro, a interacção entre os Rotários portugueses e a Convenção será cada 
vez maior na medida em que passarão a poder ser conhecidos os detalhes da preparação 
deste nosso evento. 
      

Vamos a Lisboa!

Lisboa 2013: Eu estou! A mesa que dirigiu os trabalhos da reunião.

TOURS, PRE & POST TOURS
ABERTURA DE CONCURSO

Caras Companheiras e Companheiros.

Em todas as Convenções é seleccionado um DMC (Destination Management Company) ou uma Operadora de “Tours”, 
para, durante o ano que antecede a Convenção, vender programas de pre-tours, tours e post-tours.
A grande maioria dos Rotários que participam na Convenção faz as suas reservas, para si como para suas famílias e 
acompanhantes, através do DMC ou de Operadora de “Tours” ofi cial, seleccionada para esse efeito .
Abrimos hoje Concurso Público para tal concessão, cujos requisitos poderão ser consultados em www.lisboa2013.
org.
 Este Concurso é aberto a todas as empresas do ramo com sede em Portugal e com experiência.

A Comissão Local da Convenção de R.I.
                                                                 Lisboa - 2013

Os elementos da delegação portuguesa com 
o Presidente Eleito do R.I. (2012-13), Sakuji 
Tanaka.



16 1716 17

  O que se 
     faz em

AO SERVIÇO 
O Rotary Club de Sesimbra organizou, nas instalações do 
Cine-Teatro Municipal João Mota, um Concerto Solidário 
de Natal.
E o Rotary Club de Setúbal levou a efeito uma “Noite de 
Fados” no Hotel do Sado, assim angariando fundos que 
reverteram a favor do Grupo Concelhio da Deficiência.

VISIBILIDADE 
O Rotary Club de Oeiras realizou uma excelente e muito 
concorrida Exposição sobre “Fernão Mendes Pinto e os Mares 
do Sul da China”, certame que esteve patente nas instalações 
da AERLIS.
Entretanto, o Rotary Club de Águas Santas-Pedrouços 
fez uma Feira do Livro e Arte, assim obtendo fundos para 
Cabazes de Natal que depois distribuiu por famílias de parcos 
recursos.
Por sua vez, o Rotary Club de Funchal promoveu um bem 
concorrido Desfile de Moda Infanto-Juvenil no Hotel Meliã 
Madeira Mar.

 

COMPANHEIRISMO 
O Rotary Club de Oeiras efectuou uma digressão de 
companheirismo e cultura pela região da Beira Centro, mais 
incidindo na zona de Dão-Lafões, também com a finalidade 
de realizar fundos para Bolsas de Estudo.
Por seu  lado, o Rotary Club de Évora realizou uma animado 
passeio de enoturismo, no decurso do qual visitou a Adega 
Nova do Monte dos Pinheiros.

INTERESSANDO-SE
O Rotary Club de Carnaxide fez uma visita profissional 
às instalações da empresa de reciclagem Carmona, SA. , de 
Azeitão.

CULTURA E NÃO SÓ
Prosseguindo com o seu programa de Tertúlias, o Rotary Club 

de Mafra promoveu a V, que teve como tema “A Maçonaria e 
a Arte”. Nesta foi orador o Arqº. António Marques Miguel.
 

As muitas Universidades Senior do Rotary já criadas reiniciaram 
as respectivas actividades. Dentre elas respigamos a cerimónia 
da recomeça de actividades da Universidade Senior do Rotary de 
Matosinhos, nascida do esforço dos 5 Rotary Clubes que operam 
na comunidade matosinhense. Já com 140 alunos, leccionando 30 
diferentes disciplinas e com um quadro docente de 25 professores, 
funciona no Centro Paroquial de Araújo. A cerimónia de reabertura 
das aulas contou com a presença do Presidente da Câmara de 
Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto, que na foto acaba de descerrar o 
busto “Raparigo” da autoria da aluna Fátima Figueiras. Na mesma 
cerimónia foi apresentada a obra “Fulgurações da Memória”, uma 
colectânea de textos escritos pelos alunos sob a coordenação do 
Prof. José Almeida e Silva.

O Rotary Club de Setúbal evocou a vida e a obra do Poeta 
Calafate, também conhecido por “O Cantador de Setúbal”, 
no centenário do seu nascimento, através da palavra do Dr. 
Daniel Pires.
Por sua vez, o Rotary Club de Barcelos patrocinou a 
apresentação da obra “Uma Estratégia para Portugal”, 
da autoria do empresário Henrique Neto, fundador da 
“Ibermoldes”.

PALESTRAS 
No Rotary Club de Torres Vedras foi orador convidado o 
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Dr. João Salgueiro, que dissertou sobre “O Momento Actual 
da Economia Portuguesa”.
Por seu lado, o Rotary Club de Águas Santas-Pedrouços 
teve consigo a Drª. Sara Cristina Ribeiro Patrício Matos a 
expor sobre “O Novo Acordo Ortográfico”. Neste Clube 
esteve também como palestrante o Dr. Gonçalves Sobral, 
Coordenador Regional da seguradora MAPFRE, a dissertar 
sobre “Poupar em Tempo de Crise”.
“Medicina no Desporto” foi o tema que tratou no Rotary 
Club do Barreiro o Dr. Valério Rosa.
Esteve no Rotary Club da Maia o Engº. Carlos Mendes, Director 
de Maia-Ambiente, EMM, a versar a temática “A Evolução 
Ambiental na Maia – do Lixo ao Resíduo”.
“Algarve e Turismo – Blitzkrieg! Manual de Combate e 
Sobrevivência para vencer a Crise”, foi o intrigante tema 
que. No Rotary Club de Praia da Rocha, tratou o director 
de hotéis Dr. Mário Candeias.
No Rotary Club do Porto foi palestrante o Arqº. Rui Loza, 
administrador da Porto Vivo-SRU, que dissertou sobre 
“Reabilitação Urbana”. Também neste Clube, o Compº. João 
Vilaça proferiu uma intervenção sobre “Futuro de Portugal: 
a “Troika”, o Euro, a Europa”.
O Presidente da CD da Fundação Rotária (D. 1970), PGD Álvaro 
Gomes, foi orador convidado no Rotary Club de Algés e 
para abordagem do tema “O Plano Visão de Futuro da The 
Rotary Foundation”.
Álvaro Carva foi palestrante no Rotary Club de Porto-
Portucale-NG e para abordagem da temática “As Origens 
da Maçonaria e a Maçonaria Portuguesa no Mundo”. Também 
neste Clube orou sobre “Conservação e Restauro de Obras 
de Arte” a Drª. Rita Rodrigues.
“Educação no Ensino Básico” foi o assunto versado no Rotary 
Club de Loures pela Prof. Ana Primavera.
O Doutor Pinto da Costa foi orador no Rotary Club de Leça 
do Balio, aqui expondo sobre “Investigação Criminal”.
O Prof. Doutor José Augusto Ramos, Catedrático da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, foi orador no Rotary 
Club de Lisboa, clube onde dissertou sobre “A Solidariedade 
na Bíblia”. 
No Rotary Club de Sintra falou-se de “As Vinhas e o Vinho 
de Colares” pela palavra autorizada do Engº. José António 
Vicente Paulo, dirigente da Adega Regional de Colares.
O Dr. Carlos Martins, Presidente da Direcção da ADDICT e 
Director Executivo da Guimarães-Capital Europeia da Cultura, 
foi orador no Rotary Club da Feira e aqui abordou o tema 
“Território, Economia e Cultura”.
E no Rotary Club de Peniche foi orador o Prof. Doutor 
Filipe Duarte Santos, Catedrático da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, que orou sobre “Quais as 
Respostas para as Crises Actuais da Sustentabilidade Global 
do Desenvolvimento?”.
“Polio” foi o assunto exposto pelo Compº. Armando Barreira, 
sócio do Rotary Club de Almeirim, numa reunião conjunta 
dos Rotary Clubes de Palmela, Sesimbra e Setúbal.
O Rotary Club de Lisboa-Norte teve consigo o Dr. Manuel 
Carrageta, da Associação Portuguesa de Cardiologia, que 
expôs sobre “Cuidados Preventivos de Saúde”.
No Rotary Club de Évora falou-se de “Agricultura”, sendo 
orador o Engº. Sevinate Pinto.
“Comissão de Protecção de Crianças e Jovens” foi o tema 
versado no Rotary Club de Amadora pela Compª. Cristina 
Bezelga.

No Rotary Club de Lisboa-Estrela proferiu uma palestra 
sobre “Situação Económica Actual” o Dr. Valentim Martins.
O Dr. Rui Costa, Director do Programa de Neurociências da 
Fundação Champalimaud, foi palestrante no Rotary Club 
de Lisboa-Centennarium e aqui versou o tema “As 
Neurociências e a Fundação Champalimaud – uma Visão 
para o Futuro”.

DISTINÇÕES 
No Rotary Club de Bombarral foi homenageado como 
profissional do ano o farmacêutico António Carlos Fernandes 
Oliveira.

No Rotary Club de Vila Nova de Gaia esteve em justificada evidência 
o perfil profissional e humano do Prof. Doutor Horácio Monteiro 
da Costa, Chefe do Serviço de Medicina Estética e Reconstrutiva 
Maxilo-facial do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.

Entretanto, o Rotary Club de Lisboa evocou solenemente, 
a título póstumo, o seu antigo membro Prof. Doutor Jacinto 
Simões, lente da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa que foi Director do Hospital Clínico de Santa Cruz e 
pioneiro no tratamento renal por hemodiálise e transplante. 
O falecido Compº. Jacinto Simões foi Rotário e membro 
do Clube durante mais de 40 anos. Como “profissional do 
ano”, o Clube distinguiu a personalidade do Prof. Doutor 
João Baptista Nunes Pereira Neto, Catedrático Jubilado da 
Universidade Técnica de Lisboa. 
O Consº. Dr. Lúcio Barbosa, que foi Presidente do Supremo 
Tribunal Administrativo, foi a personalidade distinguida pelo 
Rotary Club de Ermesinde.
No Rotary Club de Loures foi alvo de homenagem o Dr. 
Peter Villax, administrador da empresa “Hovione”.
José Artur Vala, Presidente do Conselho de Administração de 
Hortapronta-Hortas do Oeste, SA., foi o profissional enaltecido 
pelo Rotary Club de Peniche.
A Família Jacinto Ferreira, longamente ligada à “Conserveira 
do Sul”, foi homenageada no Rotary Club de Olhão.
E o Rotary Club de Cascais-Estoril distinguiu como 
profissional a Drª. Anabela Gomes, Directora do Centro de 
Apoio Social de Pisão da Santa Casa da Misericórdia.
No Rotary Club de Vila Real de Santo António estiveram 
em destaque o Cor. Joaquim Aguiã, Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila Real de Santo António, e Amadeu 
Chaves, Director da IPSS “Cegonha Branca”.
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No Rotary Club de Guimarães foi homenageada a figura do 
especialista em cardiologia, Dr. Leite Pereira.

E o Prof. Doutor Joaquim Ferreira, catedrático da Faculdade 
de Medicina de Lisboa, especialista em Neurologia e 
Farmacologia e distinto investigador da Doença de Parkinson, 
foi o profissional assinalado no Rotary Club de Torres 
Vedras. 

A Drª. Aline Bastos R. A, Bettencourt, Presidente da Ludoteca da 
Fundação Marquês de Pombal, voluntária no Hospital dos Capuchos 
e Presidente da Secção de Oeiras da Associação “Coração Amarelo”, 
foi a personalidade distinguida no Rotary Club de Carnaxide.

 
No Rotary Club de Lisboa-Centro foi o actor/realizador/
produtor João Nicolau Melo Breyner Lopes, que usa 
habitualmente apenas Nicolau Breyner, a personalidade 
profissional em destaque.
A empresária de hotelaria Celeste Maria da Palma Correia 
Guerreiro, e o dirigente desportivo Vidal José Pereira Fitas, 
foram os profissionais assinalados pelo Rotary Club de 
Tavira.
No Rotary Club de Águas Santas/Pedrouços esteve 
em especial evidência o empresário António Ambrósio, 
administrador do Grupo “Tintas 2000, SA”.

O Dr. Silvino César Machado Santos foi o profissional assinalado 
pelo Rotary Club de Porto de Mós.

No Rotary Club de Ovar esteve em especial evidência a Enfermeira 
Teresa Vieira, ex-Chefe de Serviços do Hospital de Ovar.
 

O Rotary Club de Lisboa-Estrela teve em destaque a figura 
do Doutor Tiago da Mota Veiga Moreira de Sá, docente da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa.
O Profissional do Ano  para o Rotary Club de Marinha 
Grande foi o Engº. Domingos Granja, homenageado como 
tal no Clube.

O Rotary Club de S. João da Madeira distinguiu os méritos 
profissionais do empresário da vetusta empresa “Viarco”, José 
Miguel Vieira Araújo, que, no acto, teve a amabilidade de oferecer 
ao Clube um artístico quadro.

E no Rotary Club de Oeiras foram o Instituto Gulbenkian 
de Ciência, na passagem dos 50 anos da sua fundação, e o 
Prof. Doutor António Coutinho, seu Director, que se viram 
especialmente distinguidos. 
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D. Manuel Martins, Bispo resignatário de Setúbal, foi a personalidade 
distinguida pelo Rotary Club de Matosinhos.
O Rotary Club de Barreiro homenageou o Compº. António Manuel Abreu, 
membro do Rotary Club de Lisboa-Oeste, como “profissional do ano”.
E também assim foi distinguido pelo Rotary Club de Leça da Palmeira 
o médico e músico Dr. Luís Alberto Moreira de Sá Carvalho.
O Rotary Club de Seia distinguiu especialmente a empresa “Ara Shoes 
Portuguesa”.

O Rotary Club de Senhora da Hora distinguiu como “profissional do ano” Frei 
Fernando Ventura, Missionário e conceituado Biblista.

ESTATUTO EDITORIAL DE PORTUGAL ROTÁRIO

1º   A Revista PORTUGAL ROTÁRIO tem por finalidade divulgar e aprofundar o Ideal Rotário e fomentar 

a prossecução do seu objectivo no mundo.

2º  A Revista pretende ser, e visa ser, ponto de encontro dos Rotários Portugueses, local privilegiado da 

afirmação do seu zelo rotário.

3º  Sendo, como é, uma Revista Rotária prescrita e recomendada pelo Rotary International, é fiel às 

orientações do Presidente do Movimento e do seu Conselho Director, e visa apoiar o Rotary apoiando 

os Governadores de Distrito Rotário de Portugal.

4º  A Revista é o veículo por excelência de divulgação das actividades dos Rotary Clubes de Portugal e 

órgão formador e informador dos Rotários Portugueses.

 

5º   A Revista não deve dar, nas suas páginas, acolhimento a polémicas que se situem fora do espírito de 

tolerância e do respeito mútuo.

6º  A Revista deve ser veículo de construção da Paz e da Compreensão Mundial.

7º  PORTUGAL ROTÁRIO é elo de ligação entre os Rotários que se exprimem na Língua Portuguesa ou 

estejam historicamente ligados a Portugal. 



20 PB

CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU
O Rotary Club de Vila Real decidiu-se 
a apoiar o Projecto “Andorinha”, cujo 
desiderato é a promoção da língua e da 
cultura portuguesas na Guiné-Bissau. 
O Projecto traduz-se num intercâmbio 
estabelecido entre escolas de Portugal 
e do sector de Canchungo, zona de 
Cacheu. O Clube de Vila Real conseguiu 
já recolher 1200 livros (veja a foto) que 

enviou para a Biblioteca local guineense, que deles promove 
a devida gestão.

COM A POLÓNIA
Uma deputação do 
Rotary Club de Lods, 
do Distrito 2230-Polónia, 
(na foto) foi amavelmente 
recebida pelo Rotary 
Club de Lisboa-Centro 
em reunião festiva que 
contou com a presença 

da Consuleza da Polónia em Lisboa, Drª. Marta Olkowska. 
Durante a reunião foram projectados sugestivos fi lmes 
referentes aos dois países implicados.

Os Clubes  
  dos Jovens

Pelos Serviços Internacionais

OS NÚMEROS 
 Com os dados reportados a Outubro deste ano, os Interac-
tistas eram 312.018 e os Interact Clubes 13.566, distribuídos 
por 135 diferentes países. Por seu lado, os Rotaractistas eram 
202.423 e havia 8.801 Rotaract Clubes em 171 países.

NOVO CLUBE SE PERSPECTIVA
Está em processo de organização o Rotaract Club de 
Sesimbra, acção que vem sendo apoiada pelo Rotaract Club 
de Amadora.

E OUTRO SE FORMOU
O Rotaract Club de Torres Vedras recebeu festivamente o 
seu Certifi cado de Organização em reunião festiva realizada 
a 22 de Novembro último. Nesta reunião, além de muitos 
Rotários e Rotaractistas, esteve o Gov. José Coelho (D.1960), 
que fez a entrega do certifi cado, e, em representação do 
Munícipio, a Vereadora Dra. Ana Umbelino. O novo clube é 
presidido pela Comp.ª RTC Marta Feliciano.

COMPANHEIRISMO 
Os Interact e Rotaract Clubes de Entroncamento orga-
nizaram um jantar de S. Martinho no aproveitamento da 
ocorrência da XXXVI Feira Nacional do Cavalo, na Golegã.

JOVENS EM CONGRESSO 
Como tivemos ensejo de anunciar, de 4 a 6 de Novembro 
decorreram em Tomar os XXVIII Congresso Nacional do 

Rotaract e XII Congresso Nacional do Interact. Nestes Con-
gressos participaram cerca centena e meia de Rotaractistas 
e de Interactistas que para eles convergiram idos de todas 
as partes do País. A organização, de muito bom nível, esteve 
a cargo do Rotaract Club de Lisboa-Olivais, e no evento pu-
deram-se viver excelentes momentos de cultura, de história, 
de amizade e de serviço rotário.
Os congressistas foram fi dalgamente acolhidos na Câmara 
Municipal e pelo Presidente da Câmara, Dr. Fernando Corvelo, 
e os trabalhos foram seguidos pelos Governadores dos dois 
Distritos, Compº. José Coelho (D. 1960) e Compº. António Goes 
Madeira (D. 1970), assim como pelos Governadores Eleitos, 
respectivamente Compºs. Luís Miguel Duarte e Teresinha 
Fraga. Claro também as presenças dos Representantes 
Distritais André Rebelo, Cátia Tomé e Filipa Portela.
Para além das 
sessões de 
trabalho (na 

foto 1 registamos 

uma delas) os 
Congressos 
viveram alguns momentos especiais em que 
avultaram visitas guiadas na cidade de Tomar, aula de 
aeróbica, a actuação do Coro da Universidade Senior do 
Rotary de Viseu e a representação da peça teatral “Em Nome 
da Rosa” num dos claustros do Convento de Cristo, além 
doutras manifestações.
Os Congressos tiveram mesmo uma muito bem apresentada 
Revista (veja a foto 2).
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 The 
Rotary Foundation

William B. Boyd
Presidente do 
Conselho de Curadores

FAÇA DA SUA DOAÇÃO UM HÁBITO ANUAL

Como Rotários, estamos acostumados a usar siglas como IGE, FDUC e PHF. Os nossos dirigentes 
distritais são GDs, PDGs, DGEs e DGNs, e em Evanston nós temos o SG. Sem dúvida que poderíamos 
acrescentar muitas mais.
 
Este mês gostaria de concentrar a minha atenção numa outra sigla: EREY. As letras significam Every 
Rotarian, Every Year (Todos os Rotários, Todos os Anos), e exortam cada um de nós a 
fazer uma contribuição anual à Fundação. Apesar dos problemas económicos e dos 
desastres naturais que estamos a sofrer, no ano passado as nossas contribuições para 
o Fundo Anual para Programas foram as segundas maiores da história. Obrigado por 
confiar em que a Fundação será ainda mais forte no futuro. 
Leio muitos boletins de Zonas e de Distritos, e, recentemente, uma citação no boletim 
do Distrito 7600 (Virgínia, EUA) fez-me sorrir. Nele, Bill Billings descreveu como o Rotary se 
tornou importante para a sua vida e como ele se envolveu com a Organização. Disse: -“Estes estão 
a ser os meus melhores dias em Rotary, pois agora estou a aprender como posso contribuir pesso-
almente. Faço uma doação para a Fundação Rotária todos os anos porque isso faz com que eu me 
sinta bem”. Em seguida mostrou o seu sentido de humor dizendo: -“Também contribuo 
para a Fundação porque é a melhor maneira de manter longe o pessoal de “tele-
marketing”“. É que, quando eles me ligam, eu simplesmente lhes respondo: -“Faço 
as minhas doações à Fundação Rotária. Obrigado pelo seu telefonema e tenha um 
óptimo dia”.
Bill fez a escolha de ter a Fundação como sua instituição favorita. Espero que você 
faça o mesmo.
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MAIS UM IMPULSO PARA A
ERRADICAÇÃO DA POLIO

A Austrália acaba de conceder mais 37,8 milhões de dólares para financiamento das actividades que visam a erradicação 
global da poliomielite.

DAR PARA A FUNDAÇÃO ROTÁRIA
É AGORA MAIS FÁCIL

Um recente estudo realizado em Maio pela Cygnus Applied Research, permitiu concluir que 
a maioria das pessoas prefere fazer doações a favor da The Rotary Foundation através da 

Internet em vez de fazê-lo mediante o tradicional envio de um cheque.
Para corresponder a esta preferência maioritária, a Fundação Rotária lançou em Outubro úl-
timo um novo sistema de realização de doações a seu favor, “online”. Trata-se de um sistema 
que permite aceitar doações em todos os tipos de moeda, com mais que uma modalidade de 

pagamento e, no entanto, assegura na mesma os benefícios fiscais que lhes são próprios.
A utilização deste novo sistema permite, ainda, que os doadores, ao mesmo tempo, ou façam uma única doação, 

ou participem no programa de doações periódicas da Fundação Rotária. Por outro lado, este sistema faz com que as contri-
buições sejam processadas de maneira mais eficiente, assim favorecendo que elas mais rapidamente apoiem os programas 
da Fundação e os seus beneficiários.

Para mais detalhes, aceda a www.rotary.org/contribute.

Presidente
Willliam B.Boyd
Rotary Club de Pakuranga (Nova Zelândia)

Presidente-Eleito
Wilfrid J. Wilkinson
Rotary Club de Trenton, Ontário (Canadá)

Vice-Presidente
Samuel A. Okudzeto
Rotary Club de Accra (Ghana)

Curadores
Doh Bae
Rotary Club de Hanyang (Coreia do Sul)

Stephen R. Brown
Rotary Club de La Jolla Golden Triangle, CA (EUA)

John F. Germ
Rotary Club de Chattanooga, Tennessee (EUA)

António Hallage
Rotary Club de Curitiba-Leste (Brasil)

Lynn A. Hammond
Rotary Club de Loveland, Colorado (EUA)

Jackson San-Lien Hsieh
Rotary Club de Taipé-Sunrise (Taiwan)

John Kenny
Rotary Club de Grangemouth (Escócia)

Dong Kurn Lee
Rotary Club de Seul-Hangang (Coreia)

Ashok M. Mahajan
Rotary Club de Mulund (Índia)

Anne L. Matthews
Rotary Club de Colúmbia-Leste, Carolina do Sul (EUA)

Kazuhiko Ozawa
Rotary Club de Yokosuka (Japão)

Ian H. S. Riseley
Rotary Club de Sandringham (Austrália)

Secretário-Geral
John Hewko

O CONSELHO DE CURADORES EM 2011-12
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FOME NO “CORNO DE ÁFRICA”

As maiores secas dos últimos 60 anos estão 

a atingir a região do “Corno de África”, 

colocando em grave risco a subsistência da 

população de parte da Somália. Centenas de 

milhar de pessoas têm atravessado a fronteira 

para a Etiópia e para o Quénia em busca de 

ajuda. As secas afectam mais de 10 milhões de 

pessoas, nas quais se incluem 3,7 milhões em 

risco iminente de morte à fome.

A Fundação Rotária, em resposta, criou o “Fundo Rotário da 

Fome no Corno de África e de Apoio aos Refugiados”, com 

o endereço The Rotary Foundation, 14280 Collections Center 

Drive, Chicago, IL 60693, EUA. Para este Fundo podem ser 

enviados donativos através do Escritório do R.I. de Zurique 

(Suíça). Os Distritos podem contribuir para ele por força do 

Fundo de Gestão Controlada (FDUC).

A data limite para os donativos é a de 30 do próximo mês de Junho. Mais esclarecimentos são proporcionados em 

<contact.center@rotary.org> ou pelo telefone 00 1 866 976 8279.

Com “Navios da Esperança”
NOVA PARCERIA

Estabeleceram uma parceria a Fundação Rotária do R.I. e a ONG “Navios da Espe-

rança” no sentido duma colaboração para prestação de serviços de apoio essencial às 

populações da África Ocidental. Através dela, a Fundação Rotária irá poder conceder aos Clubes 

e aos Distritos da área subsídios para acções de formação profissional, com equipas que, designadamente, 

actuarão na área de intervenções cirúrgicas, com voluntários Rotários no terreno para adestramento de médicos locais. 

A Organização “Navios de Esperança” dispõe duma frota de navios-hospitais que, predominantemente, têm intervindo na 
região ocidental da África.
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  O Prémio
“Instrumento de Mudança”

Domingos Manuel Rosário
Rotary Club de Lisboa-Olivais
membro da CD dos Serviços Internacionais (D. 1960)

O Presidente do Rotary International, Compº. Kalyan Banerjee, introduziu um novo tipo de reconhecimento, o Prémio 
“Instrumento de Mudança”, que é englobado na Menção Presidencial no ano rotário de 2011-12.
Com ele, o Presidente Banerjee pretende incentivar os Companheiros Rotários a colocarem um maior realce na mudança, 
e explica que o Prémio “Instrumento de Mudança” homenageará os Rotary Clubes que tenham conseguido um impacte 
extraordinário através dos seus projectos levados a cabo nas diferentes Avenidas de Serviços.

Para se qualificarem em candidatura à atribuição do Prémio, os Clubes deverão completar determinado número de acções 
em cada Avenida no período que vai de 1 do passado mês de Julho até 1 de Março de 2012.
Cada um dos Governadores seleccionará, depois, três Clubes de maior destaque do seu respectivo Distrito – um pequeno, 
um médio e um grande – e remeterá a candidatura deles a R.I. para confronto a nível de Zona e, finalmente, a nível mun-
dial. Os Clubes vencedores irão, finalmente ser proclamados na Convenção de 2012 do R.I., que se realizará em Bangkok 
(Tailândia).
A Menção Presidencial de 2011-12 irá reconhecer as realizações ligadas ao desenvolvimento do quadro social e às contri-
buições para a Fundação Rotária do R.I..
Nela haverá igualmente três categorias de reconhecimento quer por Clubes, quer por Distrito. Os 15 Distritos e os 15 Clubes 
de maior destaque, certificados pelos Governadores e ratificados pelo Conselho Director do R.I., também serão alvo de 
reconhecimento na Convenção.

Os Clubes poderão escolher determinados critérios como, por exemplo, o do aumento em 2% do número de profissionais 
mais jovens no Clube. Para o Presidente Banerjee, o Prémio “Instrumento de Mudança” e a Menção Presidencial sublinham 
o trabalho de cada Rotário ao longo do ano visando alcançar que o mundo se torne num lugar bem melhor para todos.
A Menção Presidencial de 2011-12 irá reconhecer quantos se destacarem no desenvolvimento do quadro social assim como 
em contribuições para a Fundação Rotária, sendo a cada Clube atribuído um Certificado de Reconhecimento.
No fundo trata-se de cumprir o lema deste ano “Conheça-se a Si Mesmo para Envolver a Humanidade”.
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  Uma Ideia
      Luminosa

“VENHA ENCHER O CARRO!”
Não é esta a primeira vez que o Rotary Club de Oliveira de Azeméis nos brinda com iniciativas de claro mérito.
Desta vez, a ideia partiu do assinalar de uma efeméride: o 10º aniversário da carreira de piloto de automóveis do Compº. 
João Rebelo Martins, membro do Clube e do “Team Roadgalaxy”. A partir desse pretexto, o Clube lançou a campanha a 
que deu o nome “VENHA ENCHER O CARRO”.
 Para ela logrou envolver mais adesões, à cabeça destas a do igualmente piloto de automóveis e da mesma equipa, Domin-
gos Leite de Castro, o seu Rotaract Clube patrocinado e a Câmara Municipal. Fez-se apoiar por algumas figuras públicas, 
quanto foram as dos também pilotos automobilísticos Armindo Araújo e Filipe Albuquerque, do Presidente do Automóvel 
Clube de Portugal, Dr. Carlos Barbosa, e o consagrado pintor natural da cidade, radicado, porém, em Paris, Luiz Darocha, 
na comunicação social.
Criou, mercê desta iniciativa, uma larga onda de curiosidade e interesse acerca do Rotary e do seu ideário, acrescentando 
forte incremento à sua imagem pública.
E tudo isto, com o desafio solidário de “encher o carro”, levou a acontecer uma impressionante resposta positiva da população 
ao apelo que, no fundo, visava recolher produtos de primeira necessidade para ajuda a pessoas e famílias com dificuldades 
económicas, através do Departamento de Acção Social do Município.
O carro, colocado em lugar central da cidade, encheu-se por várias vezes e teve os patrocínios de diversas empresas industriais 
e comerciais. E, nesse entretanto, algumas equipas de Rotários e de Rotaractistas, adequadamente identificadas, percorriam 
as proximidades dos centros comerciais da cidade e faziam distribuição de panfletos alusivos à iniciativa.
Bens alimentares, agasalhos, brinquedos, produtos de higiene, livros e outros, no valor de mais de € 9.000,00, foram assim 
espectacularmente recolhidos!
Todos lucraram e, sobremaneira, o Rotary. Também é assim que se faz face à … crise.

 Jovens do Rotaract junto do tal carro que 
repetidamente se encheu.
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Os Subsídios
          Globais

Em 2010-11, primeiro ano de aplicação do Plano “Visão de 
Futuro”, a Fundação Rotária do R.I. concedeu 208 Subsídios 
Globais, num valor que quase atingiu os 12 milhões de 
dólares. Na sua maior parte, esses Subsídios destinaram-se ao 
financiamento de projectos de longa duração desenvolvidos 
em 46 diferentes países.
Os Subsídios Globais têm de se reportar a projectos imagi-
nados como resposta a pelo menos uma das seguintes seis 
áreas primordiais:

• paz e prevenção ou resolução de conflitos;
• prevenção e/ou tratamento de doenças;
• gestão da água e saneamento;
• saúde materna e infantil;

• educação básica e literacia;
• desenvolvimento económico e comunitário.

Os Clubes e Distritos piloto podem ou desenvolver os seus 
próprios projectos para se candidatarem à concessão de Sub-
sídio Global, ou candidatar-se a Subsídios Globais em pacote. 
Estes Subsídios Globais conferem o ensejo de se trabalhar 
em conjugação de esforços com os parceiros estratégicos 
da Fundação, neles incluídas a “Oikocredit International” 
e a Universidade “Aga Khan”, quanto a projectos como o 
financiamento de equipas de formação profissional, criação 
de bolsas em enfermagem e colaboração com organização 
de micro-financiamento.

Mais pormenores podem ser obtidos em www.rotary.org/futurevision.
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UM DIA DE LUTA CONTRA 
    A 

              SIDA
                                    

                                                                                 Ryan Hyland

 

Durante um dia inteiro organizado após os Dias Nacionais 
de Vacinação contra a polio (NIDs), milhares de Rotários 
trabalharam como voluntários em mais de 125 locais para 
a prestação de serviços de saúde, de aconselhamento e de 
vacinação contra a SIDA, atingindo mais de 24.000 pessoas 
no Quénia e no Uganda.  
O Distrito 9200 (Eritreia, Etiópia, Quénia, Tanzânia e Uganda) 
e Rotários do grupo “Luta contra a SIDA, um Grupo Rotário 
de Acção coordenaram o projecto, componente da iniciativa 
“Rotários em Dia de Trabalho”, que todos os anos ocorre 
no último sábado de Abril. 
-“Queria fazer alguma coisa de espectacular que atravessasse 
todo o Distrito e mexesse com as nossas comunidades. A SIDA 

constitui o mais sério problema de saúde nestes países, e 
a principal causa de morte dos adultos.” - afirma Stephen 
Mwanje, Governador 2010-11 do Distrito 9200, que ajudou 
a organizar a jornada. -“Este evento acrescentou a nossa 
visibilidade enquanto Rotários. Estávmos excitados com 
esta actividade.”
 Voluntários de 102 Rotary Clubes do Quénia e do Uganda 
proporcionaram aconselhamento e fizeram despistes da 
SIDA; 741 pessoas deram resultado positivo, segundo disse 
Mwanje. Os Rotários fizeram também despiste da diabetes, 
do cancro da mama e da medula, e ainda distribuiram 
redes mosquiteiras com insecticida, desparasitantes e 
toalhas sanitárias. 
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Porque os exames da SIDA são um estigma em diversas partes da África, 
foram disponibilizados serviços de saúde adicionais para levar à adesão das 
pessoas, informa  Marion Bunch, fundadora do Rotários para a Luta contra 
SIDA. Os voluntários também se aplicaram em suavizar o estigma referido. 
Na Etiópia, os Rotários criaram uma campanha de rádio voltada para a 
prevenção contra a SIDA. 
-“Isto acabou por ser um maravilhoso e emotivo evento.” - disse Bunch. -“As 
pessoas aderiram aos milhares e os Rotários mostravam-se espantados com 
o nível de necessidades.” 

Dois dos parceiros locais dos Grupos de Acção, o FHI 360 e o Centro 
de Informação sobre a SIDA, do Uganda, deram apoio técnico. A 
Fundação “Coca-Cola África” doou 100.000 dólares para financia-
mento dos custos operacionais. 
-“Da mesma maneira que no caso dos NIDs, os Rotários mobilizam 
comunidad para a acção.” - afirma Bunch. -“Arranjam fundos no 
local, despertam as consciências e dão do seu tempo no terreno.” 
No dia que antecedeu a acção, Mwanje recebeu o Prémio “Heroi 
de Jerry” do grupo de acção, assim designado em homenagem ao 
filho de Bunch, Jerry Schutz, que morreu de SIDA em 1994.  
Mwanje “teve a visão e a coragem de fazer alguma coisa real-
mente grande mo “Rotários em Dia de Trabalho” - disse Bunch. 
-”Sentimo-nos honrados por ajudar no sentido de que tal visão se 
concretize.” 

O Rotary desempenha um importamte papel na luta contra a SIDA, diz Mwanje. -“Os Rotários são líderes e altamente res-
peitados nas suas comunidades. Associarmo-nos na luta contra este flagelo irá ter um impacte muito grande.” 

O Dia Mundial da SIDA é 1 de Dezembro
Veja um video sobre este projecto em http://ow.ly/6aD2Y. 

Sente-se motivado? Se sim, adira ao grupo “Rotários em Luta contra a SIDA” em  www.rffa.org.






